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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru  stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 
  

Primarul Municipiului Săcele – Virgil Popa – iniţiator, 
 Analizând obligativitatea şi necesitatea stabilirii şi aprobării impozitelor si taxelor locale pentru anul 
fiscal următor, respectiv anul 2018, precum şi faptul că Municipiul Săcele se încadrează în localităţile urbane de 
rangul II;  
 

            Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
  - art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
  - articolul 9 paragraful 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 - art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările si completarile  ulterioare; 
 -  art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 76 indice 1 alin. 

(2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completările ulterioare; 
- H.G. nr.1/13.01.2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
- O.U.G. nr. 41/30.09.2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si reglementarea unor masuri 

bugetare; 
 - art.266 alin. (6), alin. (7), art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
  - Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2007 privind aprobarea regulamentului de înregistrare a vehiculelor pentru 

care, potrivit legii,  nu există obligativitatea înmatriculării in Mun. Sacele; 
   - Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare; 
   - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și 
completările ulterioare; 
      - Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 
      - art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
3/2003, cu modificările ulterioare; 
       - Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
       - Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
        - Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul 
comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, 
ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

       - Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua 
de localităţi, cu modificarile si completarile ulterioare;  

         - hotărârile Consiliului Local Sacele cu relevanţă în stabilirea impozitelor şi taxelor locale; 
    - Nomenclatorul Stradal intocmit de Biroul Urbanism, Patrimoniu; 
     - Planul Urbanistic General aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sacele nr.  23/ 2001 si 

prelungit prin HCL nr. 16/2011, HCL nr. 8/2013, HCL nr. 4/2014, HCL nr.170/2015; 
 - HCL nr.135/19.12.2013 si HCL nr.65/28.11.2016 privind zonarea municipiului Sacele: 

       Totodata in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica, s-a  procedat la publicarea “ Proiectului de act normativ privind aprobarea impozitelor si taxelor pentru 
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anul 2018, in vederea respectarii dreptului de participare a cetateniilor si asociatiilor legal constituite la procesul 
de elaborare a actelor normative cu aplicabilitate generala”. 

In temeiul art.10, art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c); art. 45 alin. (2) lit. c); art. 61 alin. (2) şi art.115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicată şi actualizată, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pe anul 2018, se stabilesc potrivit prezentei 

hotărâri. 
                   (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale şi amenzile 
se stabilesc, după caz, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. (1) Se aprobă majorarea cu 500%, începând cu al treilea an, a impozitului pentru terenul agricol 
neîngrijit timp de doi ani consecutivi, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului Local. 
                     (2) Criteriile de încadrare a terenurilor în categoria celor prevăzute la aliniatul (1) se stabilesc prin 
Hotărâre a Consilului Local, conform propunerilor serviciilor de specialitate. 
 

Art.3. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul 
Municipiului Sacele. 
                     (2) Criteriile de încadrare a clădirilor în categoria celor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin 
Hotărâre a Consilului Local, conform propunerilor serviciilor de specialitate. 
 

Art.4. Nivelul taxelor speciale si al altor taxe locale prevăzute de art. 486 din Legea 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare  se stabilesc, pentru anul fiscal 2017, în Anexa nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 

 
          Art. 5. (1) Se aprobă procedura privind scutirile de impozite şi taxe, conform Anexei nr.3, Anexei nr. 4 și 
Anexei nr.5. 

           (2) Consiliul local acorda scutiri/reduceri de la plata impozitului/taxei, in conditiile art.456 alin. (2) 
si art.464 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza 
solicitarilor temeinic justificate depuse de catre contribuabili. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei 
stabilita prin art. 456 alin.(2) si art.464 alin. (2) se aplica incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui în 
care contribuabilii au depus documentele justificative. 

Art. 6.  Se stabileşte o cota aditionala anuală a  taxelor locale pentru anul 2017, în condiţiile art. 489 alin. 
(1) şi alin. (2) din prezenta lege, astfel : 
                                1. pentru eliberarea certificatului de urbanism, o cotă adiţională de 10% ;  
                                2. pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, o cotă adiţională de 
15% ;  
                                3. pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa, prevazute de art.474 
alin.(16) din prezenta lege, o cota aditionala de 10%. 
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